Δελτίο Τύπου
Σημαντική κερδοφορία στα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου
Σελόντα, στα επίπεδα των €11 εκ. (ποσοστό 15% επί του τζίρου), με αύξηση
πωλήσεων κατά 11,9% στην Εταιρεία και εξαγωγές ιχθύων στο 88,3% για το A΄
εξάμηνο του 2015.
Αθήνα 30.08.2015
Αυξημένες πωλήσεις κατά 11,9% στην Εταιρεία για το α’ εξάμηνο του 2015 παρουσιάζει η
Σελόντα. Συγκεκριµένα ο κύκλος εργασιών στην Εταιρεία στο α’ εξάµηνο 2015 παρουσίασε αύξηση 11,9%
φτάνοντας τα €69 εκ. έναντι €62 εκ. της προηγούµενης περιόδου, µε αύξηση των πωλήσεων ιχθύων κατά
3,3% και του γόνου κατά 80%, ενώ για τον Όµιλο ο κύκλος εργασιών ήταν αυξηµένος κατά 7,2% και έφτασε
τα €73 εκ. έναντι €69 εκ. της προηγούµενης περιόδου.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Όµιλος Σελόντα κατάφερε εν µέσω οικονοµικής κρίσης και παρά τον έντονο εγχώριο
αλλά και διεθνή ανταγωνισµό, να αυξήσει τον τζίρο του τόσο στις πωλήσεις ιχθύων όσο και του γόνου, ενώ
παράλληλα κατάφερε να αυξήσει τις τιµές πώλησης ιχθύων κατά 6,7%, όπου σε συνδυασµό µε την βελτίωση
στην παραγωγική απόδοση , είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας για το πρώτο
εξάµηνο 2015 σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό. Χαρακτηριστικό στοιχείο πλέον για τον Όµιλο είναι ότι οι
εξαγωγές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 88,3% επί των πωλήσεων ιχθύων και στην τρέχουσα περίοδο.

Το EBITDA του Οµίλου και της Εταιρείας είναι πλέον θετικό, µετά τις συνολικές διορθωτικές ενέργειες που
έγιναν τα δύο τελευταία έτη και έφτασε σε κέρδη των €11 εκ. έναντι ζηµιών €-6 εκ. της προηγούµενης
περιόδου για τον Όµιλο ενώ για την Εταιρεία αντίστοιχα κέρδη €9 εκ. έναντι ζηµιών €-7 εκ. της προηγούµενης
περιόδου. Η δυναµική των αυξηµένων τιµών, η αύξηση του τζίρου σε συνδυασµό µε την βελτίωση των
παραγωγικών µεγεθών δείχνουν την δυναµική της αυξηµένης κερδοφορίας σε επίπεδο EBITDA για την
τρέχουσα χρήση.

Επιπλέον τα Αποτελέσµατα µετά Φόρων και ∆ικαιωµάτων του Οµίλου στην τρέχουσα περίοδο είναι κέρδη €3,6
εκ. έναντι ζηµιών €-12,7 εκ. της προηγούµενης αντίστοιχης περιόδου, ενώ για την Εταιρεία τα κέρδη µετά
φόρων είναι €3,6εκ. σηµαντικά βελτιωµένα σε σχέση µε τις ζηµιές €-12,9 εκ. της αντίστοιχης περσινής
περιόδου, επιβεβαιώνοντας την συνέχιση της βελτίωσης των αποτελεσµάτων σε όλες τις περιόδους.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου, µετά και την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την κεφαλαιοποίηση
τραπεζικού δανεισµού, είναι πλέον θετικά για τον Όµιλο µε ποσό €27 εκ. ενώ ήδη διαπραγµατεύονται και οι
νέες µετοχές µετά την ανωτέρω αύξηση.
Σε δηλώσεις του σχετικά µε τα αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου του 2015, ο κος Γιάννης
Ανδριανόπουλος ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΣΕΛΟΝΤΑ ανέφερε:

«Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, µιζέριας και κατήφειας η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί φωτεινό παράδειγµα
και ελπίδα για τις εξαγωγές και την ανάκαµψη της οικονοµίας της χώρας.
Η Εταιρεία κόντρα στην δυσµενέστερη οικονοµική συγκυρία, µε capital controls, έλλειψη ρευστότητας, µη
επιστροφής ΦΠΑ από το κράτος και αβεβαιότητα για το µέλλον, κάνει δυναµική επαναφορά στην κερδοφορία
και στην καλή πορεία και εξέλιξη.

